Assemblea de retorn de l’ASO
El procés de l’Assemblea sindical
oberta (ASO) de CCOO de Catalunya
ha suposat, per a la nostra organització, una gran oportunitat per ordenar
les prioritats del conjunt de l’afiliació.
Ha estat un procés caracteritzat per la participació oberta d’un gran nombre de persones, i ara volem posar en
comú les conclusions i els resultats de totes les aportacions, els debats i les assemblees que van conformar
aquesta important experiència. Aquest és el motiu de l’assemblea de retorn que va tenir lloc a Lleida, el 17 de juny.
Durant l’assemblea, Dolors Llobet, secretària de Comunicació i Xarxes Socials i portaveu de CCOO de Catalunya, va
explicar, en primer lloc, què és el que s’està fent amb les propostes de l’ASO, entre d’altres iniciatives s’està elaborant
la programació d’un cicle educatiu per arribar als joves; s’estan teixint diferents aliances amb els moviments socials;
es treballa la transparència del sindicat, que tot i que els comptes, els sous i el codi ètic eren públics, eren alhora
desconeguts, la informació no acabava d’arribar a l’afiliació; i la generalització de les jornades d’acollida, entre d’altres.
En segon lloc, va explicar quins punts de tot allò recollit a l’ASO es traspassen al proper congrés com a norma o
bé per fer un canvi als estatuts, entre els diferents punts que es portaran al congrés hi ha la limitació de mandats,
la signatura del codi ètic i la declaració de béns dels càrrecs sindicals, la participació de l’afiliació en l’elecció del
secretari general, el Comitè de Dones… Va parlar també dels canvis del proper congrés que aniran enfocats cap
a més participació i el treball amb eixos d’actuació.
Per acabar, va esmentar les conclusions de la Conferència d’Homes i Dones i les propostes de la conferència
que recollirà el congrés, com ara els plans d’igualtat i el seu seguiment, la presència de dones en les taules de
negociació i la gestió del temps, entre d’altres.

Debat sobre els acords comercials
internacionals
Lleida Social, plataforma de la qual CCOO de Lleida
forma part, va organitzar el 14 de juny una xerrada per debatre sobre els diferents acords comercials que s’estan negociant actualment, el TTIP,
el CETA i el TISA. Al debat, hi van participar els
representants dels partits polítics que s’han presentat a les eleccions del 26 de juny.

HORARI D'ESTIU:
del 27 de juny al 9 de setembre, de les 8 del matí a les 3 de la tarda
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Temps de
recuperacions

Durant la passada campanya
electoral s’ha repetit, dia sí i dia
també, el concepte recuperació
referint-se a l’economia. Per als
que venien de la responsabilitat de govern,
la recuperació és una realitat irrefutable i
mesurable, i l’acompanyen amb un seguit
d’estadístiques, tot sovint esbiaixades, per
justificar la solidesa del veredicte.
Certament, la recuperació econòmica és un
pilar fonamental per gestionar els assumptes públics, ara bé, el model d’economia no
és neutral, com pretenen determinats experts al servei de determinats interessos, i
té components ideològics clars.
A CCOO comprovem a diari com el deteriorament dels drets laborals i socials
no s’atura i exigim al nou govern la seva
restitució, d’una banda, i, d’altra, que posi
l’economia al servei de la justícia social i
dels interessos generals de les persones.
Un model econòmic basat en la precarietat
laboral i social ens aboca a un estat del benestar precari, a una societat malalta que fa
crònica la pobresa, inclosa l’assalariada, i
que pot acabar amb la necrosi d’una part
del cos social. Un model fonamentat en la
desigualtat no és un model democràtic.
A hores d’ara, més enllà de la recuperació
econòmica, és necessària la recuperació
de la confiança en les institucions encarregades de vetllar pel bé comú, i el camí
d’aquesta recuperació comença per combatre la corrupció en totes les seves formes,
per obrir finestres de transparència i valorar
la decència en la gestió de la cosa pública.
És temps de recuperacions i no ens podem permetre deixar passar l’oportunitat
de bastir uns fonaments que garanteixin
el benestar de les properes dècades sobre
els principis de la llibertat, la igualtat i la
fraternitat.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella

Fem visible
l’invisible!
El Centre Assistencial Sant Joan de Déu
d’Almacelles és un centre on s’assisteixen persones amb discapacitat psíquica i amb problemes de
salut mental, que dóna atenció a uns 300 usuaris i
usuàries i compta amb uns 300 treballadors i treballadores de plantilla.
En aquest centre comptem amb la Unitat de Residència Assistida Sant Nicolau /R3, en la qual s’atenen
39 persones usuàries amb greus discapacitats
inte·lectuals i físiques, la majoria de les quals (37) són
dependents totals, la resta són autònomes funcionals
que en alguna ocasió poden necessitar ajuda, però
no habitualment.
Com a delegades de prevenció, fruit d’algunes
queixes per molèsties i/o danys que els mateixos
treballadors i treballadores d’aquesta unitat identificaven i analitzant les dades del nombre i els tipus
de processos de baixa que es produïen en aquesta
unitat, vam detectar que un gran nombre d’aquestes
baixes eren per lesions musculoesquelètiques que
podien tenir el seu origen en les tasques de mobilització i atenció de les persones usuàries, en els
desplaçaments del llit a la cadira de rodes o en la
realització de canvis posturals, aixecaments o redreçaments en la cadira…
Les delegades de prevenció vam fer arribar aquesta inquietud a la part empresarial i vam acordar de
fer un estudi ergonòmic específic en aquesta unitat. L’estudi va concloure que el nivell d’exposició a
risc en la manipulació manual de pacients requeria
d’una intervenció a mig termini i que no es disposava d’ajudes suficients per dur a terme aquestes
mobilitzacions, així com també faltava una formació
suficient.
Finalment, s’ha conclòs que s’ha de fer un pla
d’intervenció en el qual s’inclogui la planificació i
l’execució de les següents mesures preventives:
disposar d’ajudes menors en la mobilització com poden ser llençols lliscants, transfers…, i realitzar un
programa de formació i sensibilització en mobilització de pacients i en l’ús adequat d’ajudes menors.
També es recomana establir un seguiment adequat
en el manteniment de les instal·lacions: reparar els
llits, carros, cadires de rodes… i valorar la possibilitat
d’establir un pla plurianual de dotació de llits ergonòmics elèctrics.
Com a delegades de prevenció sabem que la feina
no s’acaba aquí, hem de garantir i vetllar perquè el
compliment i l’aplicació d’aquestes mesures sigui
una realitat, i que també sigui eficaç i suficient per
evitar o controlar el risc i, per tant, garantir la salut
dels nostres companys i companyes. En aquests
temps de crisi i austeritat hem de seguir treballant
perquè la falta de mitjans no se supleixi amb l’esforç
i la pèrdua de salut dels treballadors i treballadores.
Cristina Pena, Sonia Bárzano
i Mónica Scarpetta
Delegades de prevenció de CCOO al Centre
Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles

Jornades sobre els drets de les persones
pensionistes i jubilades
Els dies 31 de maig i 1 de juny, la Federació de Pensionistes
i Jubilats de CCOO de Catalunya va organitzar a Lleida unes
jornades de treball.
Es va reunir el Consell de Catalunya de la Federació de Pensionistes i Jubilats per debatre, entre altres temes, del proper
procés congressual. En aquest sentit, les diferents comissions
han engegat el treball que portarà a la redacció de documents
dels diferents congressos dels pensionistes i jubilats i a la presentació d’esmenes, resolucions o modificacions d’estatuts
dels respectius processos congressuals.
Una representació de la Federació estatal de Pensionistes,
encapçalada per Julián Gutiérrez, juntament amb Jaume
Sellés, secretari general de CCOO de Lleida, i Alejandro
Martínez, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Lleida, van presentar la
campanya “Els drets es conquereixen i es defensen”.
Aquesta campanya té 3 eixos principals, el primer reclama garantir el sistema públic de pensions
i els fons de reserva de la Seguretat Social; el segon, blindar els drets socials i garantir l’atenció a
tots els dependents; i, el tercer reclama revertir les retallades i garantir la qualitat del sistema públic
de salut.
En aquestes jornades, cal remarcar la participació dels responsables de les federacions de Serveis
a la Ciutadania i d’Educació i Sanitat de CCOO de Lleida que van reflexionar respecte del mandat
congressual de la doble adscripció afiliativa dels pensionistes i jubilats.
Durant aquests dos dies, hi va haver temps per fer una visita al turó de la Seu Vella i un recorregut
per la ciutat amb l’autobús turístic, amb el guiatge del president de l’associació d’Amics de la Seu
Vella de Lleida, Joan-Ramon González, al qual volem agrair les explicacions, i volem també des
d’aquí fer un agraïment a les persones associades al sindicat que van posar els seus cotxes a
disposició dels assistents a les jornades.
Les poesies de Màrius Torres, Morera i Galícia i Jordi Pàmies van fer les jornades una mica menys
feixugues i van servir per introduir un cert aire lleidatà en el sindicalisme dels pensionistes i jubilats
de CCOO.

Jornada sobre la prescripció d’infermeria
CCOO Sanitat de les Terres de Lleida va organitzar, el 14 de juny, una jornada per parlar
sobre la prescripció d’infermeria des del punt
de vista legal, a la sala d’actes de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova.
El sindicat ha cregut convenient organitzar
aquesta jornada per donar a conèixer, a totes
les treballadores i treballadors de la sanitat de
Lleida, el buit legal amb el qual es troben davant
del RD 954/2015 que regula la indicació, l’ús i
l’autorització de dispensació de medicaments i
productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i infermeres.
Aquest decret fa que l’assistència que presten
els serveis sanitaris es pugui veure agreujada,
ja que cal recordar que en aquests moments
les infermeres i infermers no poden prescriure
ni utilitzar cap medicament ni producte sanitari

si no ho prescriu primer un metge. Amb aquest
decret tots els professionals que estan curant
pacients, de forma autònoma, com des de fa
anys, amb els protocols pertinents, estan desprotegits per la llei.
Segons que explica Amparo Loren, secretària
d’Acció Sindical de la Federació de Sanitat de
CCOO de Lleida, darrere d’aquest decret hi
ha un fons sociopolític que és el manteniment
dels privilegis classistes històrics per contrarestar la infermeria que s’ha anat introduint en
l’assistència sanitària fins a ser-ne un puntal i
una professió autònoma, i les polítiques neoliberals que apliquen últimament els governs.
Esperem que sigui el criteri científic, i no només l’econòmic, el que acabi prevalent i es pugui fer enrere una norma que trenca la realitat
del model sanitari català.
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CCOO de Lleida organitza un taller
d’intervencions orals en els mitjans
audiovisuals

La formació sindical, a Lleida,
arriba a prop de 100 delegades
i delegats
La formació sindical és una aposta ferma del sindicat i any rere any es
duen a terme accions formatives adreçades als delegats i delegades.
Enguany s’han fet 4 cursos a Lleida ciutat, 1 a Sort i 1 a Vielha. La
major part dels delegats i delegades que han fet els cursos són nous
delegats sortits del recent procés d’eleccions sindicals que ha viscut
el sindicat, els altres cursos han estat més especialitzats i els han fet
delegats i delegades que ja tenien un bagatge sindical més ampli, són
els cursos de prevenció i de contractació.
Els delegats i delegades són principalment de les federacions de
Serveis a la Ciutadania, Educació, Sanitat, Serveis i Serveis Privats;
destaquen les 3 primeres federacions que enguany han significat el
90% dels assistents als cursos. Destaca també la important presència
de dones en la formació sindical, aquest any, han estat el 70% dels
assistents als cursos.

El Servei Lingüístic i la Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials van organitzar el 14 de juny el Taller d’intervencions orals
en llengua catalana en els mitjans audiovisuals per incidir en
diversos aspectes que cal tenir en compte abans de posar-se
davant d’una càmera i que de ben segur faran que les intervencions que els delegats i delegades facin en els mitjans audiovisuals siguin òptimes.
El taller va tenir una durada de quatre hores. En la primera part,
els tècnics de la Secretaria de Comunicació i Xarxes Socials
i del Servei Lingüístic van explicar els elements
teòrics que cal tenir en compte per
fer declaracions
a la càmera, i van
fer una anàlisi del
tipus de llenguatge més adequat per portar-les a terme i que,
a més, aquestes declaracions tinguin l’èxit i el ressò esperats.
La segona part del taller es va dedicar a fer gravacions de les
persones participants, les quals havien de respondre unes preguntes portant a la pràctica totes les indicacions rebudes. Posteriorment es van analitzar una per una totes les intervencions
i se’n van comentar els punts forts i també els aspectes que cal
millorar.

Lliurament dels Premis Llanterna Digital
El 9 de juny, a l’Espai Orfeó, va tenir lloc el lliurament dels Premis Llanterna
Digital d’enguany, els de la desena edició. Aquests premis són una iniciativa
de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part, i volen contribuir al foment de l’ús del català i de
l’occità, a través de l’elaboració de curtmetratges que promoguin una reflexió
sobre la llengua, en sentit ampli, des de qualsevol perspectiva.
El responsable de Finances, Administració i Serveis de CCOO de les Terres
de Lleida, Jaume Beà, fou l’encarregat de lliurar el premi de la modalitat de
Centres d’Educació Secundària, que va correspondre al curt Les 9 cares de
Ramon Llull de l’Institut de Gurb.
Aquest curt, segons l’opinió del jurat destaca, en primer lloc, pel treball de recerca més enllà de l’àmbit del centre; en segon lloc, perquè realment, en molt
poc temps, ens acosta a la figura de Llull, i, finalment, per la bona utilització de
l’entrevista com a element discursiu. Si voleu veure aquesta obra i la resta de
les obres que es van presentar al concurs, feu clic a:

http://www.llanternadigital.cat/16/catala/obres.htm
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El Comitè de Dones
prepara propostes per
al proper congrés
L’1 de juny una delegació de l’Àrea
d’Igualtat de Gènere de CCOO de
Lleida va assistir al Comitè de Dones
de CCOO de Catalunya.
Aquesta nova convocatòria es va fer
donant continuïtat als compromisos
que la coordinació del comitè va assumir en l’anterior reunió, la del desembre de l’any passat.
Durant aquesta sessió es van treballar aspectes com la implementació
de les propostes de l’Assemblea sindical oberta, es van aportar les
conclusions de la Conferència de Dones i Homes i, finalment, es va
establir el proper pla de treball del Comitè de Dones per al congrés de
CCOO de Catalunya.

CCOO Educació informa
sobre les novetats del procés
d’adjudicació de places
El passat 27 de maig els companys i les companyes de CCOO Educació van
fer una xerrada sobre la provisió a les adjudicacions d'estiu, que comptà amb
l’assistència d’un nombre important de persones interessades.
Els temes que es van tractar en aquesta xerrada van ser, en primer lloc, el
procediment de les adjudicacions per al proper curs. Després es parlà dels
nous perfils professionals per a les places específiques estructurals, en destaca com a novetat d’aquest any que hi ha nou perfils, cinc dels quals són
nous, se’n van explicar també quins eren els requisits i com acreditar-los.
CCOO Educació va voler remarcar, durant la xerrada, la
seva oposició al sistema que
preveu que aquests llocs de
treball es proveeixin de forma
preferent a proposta de les direccions dels centres.

Una vintena de delegades
i delegats fan el taller de
prevenció de l’assetjament
sexual
El 13 de juny es va
dur a terme a CCOO
de Lleida el primer
taller per a la prevenció i l’abordatge
de les situacions
d’assetjament sexual
i per raó de sexe a
l’empresa. El taller va
anar a càrrec de les companyes de la Secretaria de la Dona, Neus
Moreno i Aurora Richarte, i va tenir molt bona acollida per part dels
delegats i delegades.
Durant el taller es va presentar la guia i el protocol elaborats al Consell
de Relacions Laborals, amb la participació de CCOO, UGT, les patronals Pimec i Foment i el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
El taller va servir per rebre la informació i les orientacions per conèixer
i entendre què és l’assetjament sexual i què és l’assetjament per raó
de sexe, com prevenir-los, i com articular vies efectives de protecció i
resposta en el marc de l’empresa. A més es va explicar com definir i
acordar aquests protocols a dins de les empreses.
Recordem que l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva de dones i homes va suposar una fita important, ja que en el seu article 48 recull expressament que “les empreses
han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin
formular els qui n’hagin estat objecte. Amb aquesta finalitat es poden
establir mesures que s’han de negociar amb els representants dels treballadors, com ara l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques,
la realització de campanyes informatives o accions de formació”.
Des de CCOO continuarem lluitant per eradicar de les nostres vides
l’assetjament sexual i per raó de sexe i per prevenir aquestes situacions
dins i fora de les empreses.
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Serveis del Sindicat
a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

GABINET TÈCNIC JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Consultes: a Lleida i Tàrrega, prèvia petició d’hora
Més informació: www.ccoo.cat/cite

UNIÓ COMARCAL DE LES
TERRES DE LLEIDA
Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Antoni Moya

ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Tel. 973 26 36 66

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

DELEGACIONS COMARCALS

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h;
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27
Fax: 973 31 12 30
A/e: tarrega@ccoo.cat
Horari: dimecres i divendres, de 9 a 14 h i
de 16 a 19 h.

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de Catalunya, 2 –vestíbul–.
Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 19 h;
i divendres, de 9 a 14 h.

DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 26 36 66

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

